
:طول دوره و شکل نظام

جمععمیللکچر

Ag 00101۱پوهنتون شمولتاریخ معارص۱

Ag 00102۲پوهنتون شموللسان انگلییس۲

Ag 00103۲پوهنتون شمول1ثقافت اسالیم ۳

Ag 00104۳اسایس(2)کیمیای عمویم ۴

Ag 00105۳اسایسنباتات عمویم ۵

Ag 00106۳اسایسزولوژی۶

Ag 00107۲اسایسریاضیات عمویم۷

Ag 00108۱پوهنتون شمولآموزش کامپیوتر۸

Ag 00109۱اجباریآشنائی۹

۱۸

جمهوری اسالیم افغانستان

نصاب دریس دیپارتمنت اگرنویم

د32 ساعت و دروس عمیل 16هر کریدیت در دروس نظری  دوره لیسانس این .  ساعت دریس را در بریم گیر
 کریدیت دروس عمویم 17 کریدیت دروس اسایس 56 کریدیت دروس تخصیص 68 کریدت شامل 143رشته 

. کریدیت سیمینار علیم یم باشد2پوهنتون شمول و 

 هفته ای به شکل کریدیت 16دوره لیسان اگرونویم در زیر مجموع فاکولته زراعت هشت سمسیر تحصییل 
.برگزار یم شود

ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عایل خصویص
پوهنتون خصویص جایم
پوهنحئی زراعت واگرنویم

مدیریت تدرییس

وزرات تحصیالت عایل

سمستر اول

مجموع

ط پیش شر
ساعت

تعداد کردیتکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره



جمععمیللکچر

یک۱ ز Ag 00210۲اسایسفیر

Ag 00211۲Ag 00102پوهنتون شموللسان انگلییس۲

Ag 00213۲Ag 00103پوهنتون شمول2ثقافت اسالیم ۳

Ag 00214۳Ag 00104اسایس(2)کیمیای عمویم ۴

Ag 02215۳Ag 00105اسایسسیستماتیک نبائر۵

Ag 00216۲Ag 00107اسایس(2)ریاضیات عمویم ۶

Ag 04217۱پوهنتون شمولحفاظت محیط زیست۷

Ag 01218۳Ag 00106اسایس(2)زولوژی ۸

Ag 00212۱Ag 00108پوهنتون شمولآموزش کامپیوتر۹

۱۹

تعداد کردیتکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره
ساعت

ط پیش شر

سمستر دوم

مجموع



جمععمیللکچر

Ag 07320۳اسایسمبادی خاک شنایس۱

Ag 03321۳اسایسمبادی اقتصاد زراعئر۲

Ag 02323۳اسایسمبادی نباتات مزرویع۳

Ag 01322۳اسایسمبادی مالداری۴

Ag 01324۳اسایسمبادی مایکروبیولوژی۵

Ag 00325۲Ag 00211تخصیص(تخصیص)لسان انگلییس ۶

Ag 00319۲Ag 00213پوهنتون شمول3ثفافت اسالیم ۷

۱۹

تعداد کردیت
ساعت

ط پیش شر

مجموع

سمستر سوم
کدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره



جمععمیللکچر

Ag 06427۳اسایسمبادی امراض نبائر۱

Ag 00433۳Ag 00214اسایسکیمیای عضوی۲

ز آالت زراعئر۳ Ag 02428۳اسایسمبادی ماشیر

Ag 05429۳اسایسمبادی باغداری۴

Ag 04430۳اسایسمبادی جنگلداری۵

Ag 00431۲Ag 00325تخصیص(تخصیص )لسان خارجر۶

Ag 003432۲اسایسمبادی ترویج زراعئر۷

Ag 00426۱Ag 00319پوهنتون شمولثقافت اسالیم۸

۲۰

سمستر چهارم
تعداد کردیتکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره

ساعت
ط پیش شر

مجموع



جمععمیللکچر

Ag 04534۲تخصیصاکولوژی نبائر۱

Ag 01535۳تخصیصغذا و تغذیه حیوائز۲

ول ۳ مبادی شناسائی و کنیر
Ag 00536۳Ag 02323تخصیصگیاهان هرزه

Ag 00537۲Ag 02323تخصیصعلوفه جات۴

Ag 00538۲Ag 00433اسایسکیمیای حیائر۵

ات۶ Ag 00541۳تخصیصمبادی علم و حشر

Ag 00540۲Ag 02323تخصیصزراعت پایدار۷

Ag 00539۲Ag 00426پوهنتون شمول5ثقافت اسالیم ۸

۱۹

سمستر پنجم
ساعت

ط پیش شر

مجموع

تعداد کردیتکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره



جمععمیللکچر

مارکیتینگ محصوالت ۱
Ag 03642۲تخصیصزراعئر

Ag 03643۳Ag 00216تخصیصمبادی احصائیه زراعئر۲

Ag 02644۳تخصیصمبادی علم وراثت۳

Ag 02645۳Ag 00323تخصیصفزیولوژی نبائر۴

Ag 07647۲Ag 07320تخصیصکیمیای خاک۵

ه ۶ ات و کنه های مضز حشر
Ag 06648۳تخصیصنباتات مزرویع

Ag 00646۲Ag 00541پوهنتون شمول6تقافت اسالیم ۷

۱۸

سمستر ششم
ساعت

ط پیش شر تعداد کردیتکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره

مجموع



جمععمیللکچر

Ag 02750۱سیمینار۱

Ag 07751۲تخصیصمبادی آبیاری۲

Ag 02752۳Ag 02323تخصیصغله جات۳

Ag 02753۲Ag 03643تخصیصطرح تجارب علیم۴

ی نبائر۵ Ag 02754۳Ag 02323تخصیصنسل گیر

ی خاک و تغذیه ۶ ز حاصلخیر
Ag 07756۳Ag 07320تخصیصنبات

Ag 06749۳Ag 02323تخصیصامراض نباتات مزرویع۷

Ag 00755۲Ag 0646پوهنتون شمول7ثقافت اسالیم ۸

۱۹

سمستر هفتم
طکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره پیش شر

مجموع

تعداد کردیت
ساعت



جمععمیللکچر

Ag 002858۱سیمینار۱

ه و پروسس ۲ ذخیر
Ag 002859۳Ag 02323تخصیصمحصوالت زراعئر

Ag 002860۳Ag 02323تخصیصنباتات صنعئر۳

اساسات تولید و تکنالوژی ۴
Ag 002861۳Ag 02323تخصیصتخم های بذری

Ag 007862۳تخصیصحفاظت خاک و آب۵

Ag 002863۳Ag 02323تخصیصحبوبات۶

Ag 00857۲Ag 00755پوهنتون شمول8ثقافت اسالیم ۷

۱۸

۲۴
۵۲
۶۸

۲
۱۴۶

مجموع

سمستر هشتم
تعداد کردیتکدنمیرنوعیت مضموننام مضمونشماره

ساعت
ط پیش شر

سمینار
مجموع

.قرار شرح فوق کاریکالم فاکولته زراعت و اگرانومی ترتیب و صحت است

ز  نشان فاکولته زراعت، دورقم اول نشان دیپارتمنت رقم سوم سمسیر تحصییل، و دو رقم آخر نمایانگر Agحرف : روش کد گذاری مضامیر
ز هر سمسیر یم باشد Ag 0کد دیپار اگرونویم . مضامیر

پوهنتون شمول
اسایس

تخصیص


